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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Nisan Ayı Bülteni 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ziyareti  

İKSD Yönetimi 13 Nisan tarihinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. 

Veysel YAYAN’ı makamında ziyaret etti. Kendisi de 19 yıl STK yöneticiliği yapmış olan Sn. 

YAYAN’a dernek ve sektörümüzle ilgili genel bilgiler verilip, sektörün çözüm bekleyen gündem 

konuları ve çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi. Gündem ve aksiyonların, dernek yönetimi 

ve bakanlık yetkilileri tarafından birlikte takip ve çözümüne yönelik mutabık kalındı.  

 

 

 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ne Katılarak Sunum Yaptık 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 

Dr. Veysel Yayan, Müsteşar Yardımıcısı Zübeyde Çağlayan ve bakanlık bürokratları ile Türkiye 

İMSAD üyelerinin katılımıyla, 19 Nisan Perşembe günü Hilton Bomonti İstanbul’da 

gerçekleştirilen zirvede; sektörün önde gelen isimleri, inşaat malzemesi sanayisinde yaşanan 

son gelişmelerin yanı sıra, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Sanayinin rekabet 

gücünü artıracak ve ithal bağımlılığını azaltacak ürün ve projelerin geliştirilmesi, global pazara 

entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği ‘Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ne, 

sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.  

Zirvede 30 Sivil Toplum Kuruluşu sektörel dernek sunum yaptı.   İKSD adına Başkanımız Sayın 

Kubilay TÜFEKÇİ tarafında aşağıdaki başlıklarda sunum yapıldı:  

➢ Sektörel Temel Sorunlar/Engeller? Çözüm Önerileri? 

➢ “İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” sektörünüzdeki engeller 

nelerdir? Çözüm önerileri? 

➢ Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için öneriler? 

➢ Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu sebepleri nelerdir? 

➢ İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz? 
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Sektörel derneklerin sunumlarında ortak sorunların; haksız rekabet, standardizasyon-denetim 

eksikliği olduğunu konuşmacılar dile getirdi.  

 

Cephe İskelesi Üreticileri Komisyon Toplantısı 

Komisyon 3. Toplantısını İSKA  İskele Sn. Bülent ACAR’ın ev sahipliğinde 18 Nisan tarihinde 

gerçekleştirdi.  Toplantıda 5 Mart tarihli komisyon toplantısı aksiyon maddeleri üzerinden 

geçildi. Bazı aksiyonların gündemden düşürülmesi ve yeni gündem maddelerinin tartışılarak 

değerlendirilmesi kararı alındı. 

Toplantıda Sn. Hakan YILMAZ, yatırım geri dönüş süreleri ile ilgili yaptığı analizi paylaştı. Verilen 

bilgilere göre üretim maliyetine göre işletme maliyeti dahil geçmişte 16 ay olan yatırım geri 

dönüş süresi 61 aya çıkmıştır. Ürünlerde deformasyondan dolayı ortalama ürün ömrü 10 yıldır. 
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İMSAD “Kur Savaşları” Gündem Konulu Etkinliğine Katıldık 

Dernek yönetimi,  5 Nisan tarihli “İMSAD’ın Gündem Buluşmaları- Kur Savaşları” içerikli 

etkinliğine katıldı. Etkinlikte İMSAD Ekonomi Danışmanları Prof. Dr. Kerem Alkin-Dr. Can Fuat 

Gürlesel ve Bloomberg HT’den ekonomi uzmanı Gökhan Şen;  

➢ İnşaat ve inşaat malzemesi sektörleri açısından 2018 yılı ilk çeyrek 
değerlendirmesi 

➢ Döviz kurlarındaki hareketlenmenin sanayicilere yansıması 
➢ Ticaret savaşları 
➢ Küresel büyümenin güçlü seyri 
➢ Makro şartların gelişen ülkelere etkisi 
➢ Bu resimde Türkiye'nin yeri konu başlıkları ile ilgili bilgi verdiler.  

 

Üye Ziyaretleri  

Dernek Yönetimi, 5 Nisan  tarihinde üyelerden As Yapı ve Yıldız Dövme’yi ziyaret etti. Dernek 

çalışmaları ve sektörel konular konusunda karşılıklı görüş alışveriş yapılan toplantılar 

sonrasında üyelerimizin tesisleri birlikte gezildi. 
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Derneğimizden Haberler  

İMSAD Nisan ayı dergisinde yayınlanan yazımız- 29 Nisan tarihli Posta gazetesinde yayınlanan 

ropörtajımız bilgilerinize sunulmuştur.  

 

 

 


